Uchwała Nr VII/172/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na dofinansowanie
przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”
w 2015 roku oraz zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanie.
Na podstawie: art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), oraz Uchwały Nr III/35/14
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r., poz.
9, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 14/125/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu i ogłoszenia konkursu pn.: „Aktywna Wieś
Warmii, Mazur i Powiśla” w 2015 roku uchwala się, co następuje:
§1
1. Udziela się pomocy finansowej gminom na realizację 36 przedsięwzięć inwestycyjnych na łączną
kwotę dofinansowania – 348 000,00 (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy) w ramach konkursu pn.:
„Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2015 roku.
2. Lista rankingowa projektów, które zakwalifikowały się do dofinansowania wraz z wysokością
przyznanej dotacji, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Lista projektów, które nie otrzymały dofinansowania wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej Uchwały.
§2
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie pomiędzy stronami.
Wzór umowy o dofinansowanie przedsięwzięć stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
§3
Środki finansowe na realizację zadania w ramach konkursu pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur
i Powiśla” w 2015 roku, ujęte są w budżecie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
zgodnie z Uchwałą Nr III/35/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia
2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok.
§4
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Piotr Żuchowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia....................2015 r.
Lista rankingowa projektów, które zakwalifikowały się dofinansowania w ramach konkursu pn.:
„Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2015 roku w drugim naborze

Lp.

Gmina

Sołectwo

Tytuł projektu

Średnia

Kwota
dotacji (zł)

Całkowita
wartość
projektu
(zł)

1.

Olecko

Gąski

Plac zabaw „Pod gąską”

82,67

10000,00

14 300,00

2.

Susz

Babięty Wielkie

Rewitalizacja parku
wiejskiego

82,50

10000,00

24 678,50

3.

Morąg

Bogaczewo

Siłownia zewnętrzna szansą
na zdrową integrację
mieszkańców Bogaczewa

82,50

10000,00

19 920,00

4.

Górowo
Iławeckie

Bukowiec

81,50

10000,00

17 750,00

5.

Górowo
Iławeckie

Kandyty

81,50

10000,00

17 975,00

81,00

10000,00

14 310,00

80,67

10000,00

22 480,00

80,50

9700,00

14 031,00

80,50

10000,00

25 000,00

79,00

9000,00

13 916,00

Zagospodarowanie terenu
wokół boiska sportowego
w Bukowcu na cele
rekreacyjno-integracyjne
Zagospodarowanie terenu
przy świetlicy wiejskiej
w Kandytach na cele
rekreacyjno-integracyjne

6.

Pasłęk

Aniołowo

„CENTRUM Z ANIOŁAMI
- MIEJSCE INICJATYW
POZYTYWNYCH”

7.

Świętajno

Jeruty

Co po kuźni 100 lat później?
Poprawa zagospodarowania
centrum wsi Jeruty

8.

Morąg

Żabi Róg

9.

Bisztynek

Prosity

10.

Sępopol

Romankowo

„Zagospodarowanie
i rozbudowa obszaru przy
siłowni zewnętrznej –
stworzenie miejsca do
„kumania fajfu” w Żabim
Rogu”
Podniesienie poziomu
estetyki i atrakcyjności
turystycznej Prosit poprzez
utworzenie miejsca rekreacji
i wypoczynku w centrum
miejscowości.
Zagospodarowanie terenu
wokół zbiornika
przeciwpożarowego dla
celów rekreacyjnych
w miejscowości
Romankowo.

11.

Dywity

Ługwałd

12.

Elbląg

Węzina

13.

Gronowo
Elbląskie

Fiszewo

14.

Susz

Bałoszyce

15.

Płośnica

Skurpie

16.

Działdowo

Pożary

17.

Purda

Przykop

18.

Sępopol

Lipica

19.

Młynary

Karszewo

20.

Gietrzwałd

Unieszewo

21.

Lidzbark
Warmiński

Blanki

22.

Mrągowo

Grabowo

Utworzenie sceny/wiaty
w celu podniesienia jakości
życia oraz upiększenia
miejscowości Ługwałd.
" Wiata na Zielonym
Skwerze. Miejsce rekreacji
mieszkańców" - budowa
zadaszonej wiaty drewnianej
z grillem na
zagospodarowanym skwerze
we wsi Węzina.
„Mieszkańcy Fiszewa
dumni ze swojej historii” –
przygotowanie ekspozycji
ruin zabytkowego kościoła
Budowa Centrum
Wypoczynku Wiejskiego
z uwzględnieniem urządzeń
do aktywnego ćwiczenia na
dworze
Modernizacja boiska
wiejskiego oraz urządzenie
terenów rekreacyjnych
„Stworzenie atrakcyjnego
miejsca spotkań lokalnej
społeczności oraz
zaspakajanie potrzeb
w zakresie kultury poprzez
zbudowanie sceny wraz
z miejscem dla widowni
w miejscowości Pożary”.
Centrum informacji
wizytówką turystyczną
Przykopu
Aktywna Lipica –
utworzenie miejsca zabaw,
sportu i rekreacji
Siłownia zewnętrzna
w Karszewie
Poprawa estetyki miejsca
wykorzystywanego do
kąpieli w Unieszewie
Zagospodarowanie działki
gminnej nr 176/41 na
potrzeby utworzenia plaży
wraz z miejscem
rekreacyjnowypoczynkowym nad
jeziorem Blanki
Budowa wiaty rekreacyjnejutworzenie miejsca spotkań
w plenerze w miejscowości
Grabowo

79,00

10000,00

15 100,00

79,00

7700,00

11 000,00

79,00

10000,00

14 290,00

78,50

10000,00

16 656,00

78,50

10000,00

14 286,00

78,00

10000,00

19 915,00

77,00

10000,00

14 500,00

76,50

9800,00

14 175,00

76,50

7387,80

10 554,00

76,00

10000,00

26 150,00

76,00

9300,00

13 340,00

74,67

10000,00

14 500,00

23.

Jedwabno

Rekownica

Zagospodarowanie placu
zabaw z boiskiem
w miejscowości RekownicaBudowa wiaty

24.

Olecko

Lenarty

„Uśmiech Dziecka
w Sołectwie Lenarty”

74,67

10000,00

14 291,00

25.

Płośnica

Turza Mała

Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej we
wsi Turza Mała

74,50

10000,00

14 286,00

74,50

10000,00

14 285,71

74,00

10000,00

14 500,00

73,50

10000,00

14 290,00

73,00

10000,00

19 130,00

73,00

10000,00

14 600,00

72,50

10000,00

15 000,00

72,50

10000,00

14 695,00

72,00

10000,00

19 557,00

26.

Ruciane-Nida

Ukta

27.

Iława

Mątyki

28.

Rybno

Szczupliny

29.

Ostróda

Stare Jabłonki

Wykonanie nowego obiektu
rekreacyjno-turystycznego
na terenie plaży wiejskiej
w Ukcie
Aktywna wieś Mątyki dla
każdego –
zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego przy świetlicy
wiejskiej.
Zagospodarowanie terenu na
potrzeby związane
z rekreacją i wypoczynkiem
na działce Nr 125/6
w miejscowości Szczupliny
Uporządkowanie działki
325/4 z przeznaczeniem jej
na cele rekreacyjne
Zagospodarowanie terenów
wokół stawu
w miejscowości Lipowo
Kurkowskie
z przeznaczeniem na
miejsce spotkań
integracyjnych
mieszkańców wsi.
Zagospodarowanie Parku
w miejscowości Czerwonka
Dziecięce pragnienia budowa i zagospodarowanie
placu zabaw
w miejscowości Szkotowo
„Budowa siłowni
napowietrznej”

74,67

9800,00

14 000,00

30.

Olsztynek

Lipowo
Kurkowskie

31.

Biskupiec

Czerwonka

32.

Kozłowo

Szkotowo

33.

Zalewo

Wielowieś

34.

Zalewo

Urowo

Montaż elementów siłowni
napowietrznej

72,00

9729,30

13 899,00

35.

Barczewo

Ruszajny

Remont zabytkowej
kapliczki warmińskiej
w Ruszajnach

72,00

7000,00

10 000,00

36.

Świętajno

Giże

Zagroda Gmerków
w Mlecznej Wsi Giże

71,50

8582,90

14 290,00

RAZEM

348 000,00

575 650,21

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia....................2015 r.
Lista projektów, które nie otrzymały dofinansowania wraz z uzasadnieniem w ramach konkursu
pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2015 roku
Lp.

1.

2.

Gmina

Sołectwo

Dobre Miasto

Jesionowo

Orneta

Karkajmy

Tytuł projektu
„Zagospodarowanie
terenu rekreacyjnoportowego
w miejscowości
Jesionowo- etap II”
„Zagospodarowanie
terenu pod centrum
sportowo-rekreacyjne
w miejscowości Karkajmy
- budowa wiaty
integracyjnej”

Wnioskowana
kwota (zł)

9 500,00

Projekt nie spełnia kryterium
dostępu - przedsięwzięcie
nie wpisuje się w zakres Planu
Odnowy Miejscowości.

10 000,00

Projekt nie spełnia wymogów
formalnych - wkład pracy własnej
przekracza dopuszczalny limit.

3.

Janowo

Jagarzewo

Nowy przystanek - dumą
mieszkańców

4.

Iława

Ławice

Aktywność dobrem
naszych dzieci

10 000,00

5.

Wilczęta

Stare Siedlisko

„Swojsko, sielsko,
wiejsko”

9 427,50

6.

Miłakowo

Stolno

W Stolnie żyje nam się
lepiej

10 000,00

7.

Węgorzewo

Guja

8.

Gietrzwałd

Sząbruk

9.

Kurzętnik

Otręba

10.

Młynary

Nowe
Monasterzysko

11.

Świętajno

Piasutno

12.

Barczewo

Wójtowo

Rewitalizacja miejsca
pamięci sposobem na
pobudzenie aktywności
mieszkańców
Zwiększenie
funkcjonalności i estetyki
miejsca
wykorzystywanego do
kąpieli w Sząbruku
Zagospodarowanie terenu
przed świetlicą wiejską
w Otrębie.
Witamy w Nowym
Monasterzysku - Jednolite
oznakowanie posesji
w Nowym Monasterzysku
Podniesienie poziomu
jakości, funkcjonalności
i estetyki boiska
wiejskiego w Piastunie
oraz jego najbliższego
otoczenia
Warsztaty kulinarne cała
wieś gotuje
„Wójtowiankę”

Uzasadnienie

10 000,00

Projekt nie spełnia wymogów
formalnych - wnioskowana dotacja
stanowi więcej niż 70% kosztów
całkowitych przedsięwzięcia.
Projekt nie spełnia wymogów
formalnych - wkład pracy własnej
przekracza dopuszczalny limit.
Projekt nie spełnia wymogów
formalnych – wniosek wpłynął po
terminie.
Projekt nie spełnia wymogów
formalnych - wnioskowana dotacja
stanowi więcej niż 70% kosztów
całkowitych przedsięwzięcia.

8 000,00

Projekt nie uzyskał minimalnej
wymaganej liczby punktów, tj. 60.

10 000,00

Projekt nie uzyskał minimalnej
wymaganej liczby punktów, tj. 60.

10 000,00

Projekt nie uzyskał minimalnej
wymaganej liczby punktów, tj. 60.

5 600,00

Projekt nie uzyskał minimalnej
wymaganej liczby punktów, tj. 60.

10 000,00

Projekt nie uzyskał minimalnej
wymaganej liczby punktów, tj. 60.

7 000,00

Projekt nie uzyskał minimalnej
wymaganej liczby punktów, tj. 60.

13.

Biskupiec

Najdymowo

14.

Młynary

Kurowo
Braniewskie

15.

Bartoszyce

Wojciechy

16.

Jedwabno

Piduń

17.

Milejewo

Zalesie

18.

Świętajno

Spychowo

19.

Szczytno

Lipowiec

20.

Rybno

Rybno

21.

Barciany

Krelikiejmy

22.

Reszel

Pilec

23.

Ruciane-Nida

Wejsuny

24.

Mrągowo

Użranki

25.

Reszel

Worpławki

26.

Olsztynek

Elgnówko

27.

Dubeninki

Żytkiejmy

28.

Barczewo

Kronowo

29.

Lidzbark
Warmiński

Łaniewo

30.

Wydminy

Berkowo

31.

Piecki

Krutyński
Piecek

(brak tytułu)
Odnowienie boiska
i zakup kosiarki
w Kurowie Braniewskim
Wojciechy – wieś sportu
i uciechy
Zagospodarowanie placu
zabaw z boiskiem
w miejscowości Piduńboisko piłkarskie
Budowa siłowni
plenerowej
Jurand zaprasza do
odwiedzin Spychowa wsi tematycznej
„BUDOWA WIATY
REKREACYJNEJ ZE
SCENĄ
W MIEJSCOWOŚCI
LIPOWIEC”
Zagospodarowanie terenu
przy starej remizie OSP
cz. I
Krelikiejmy wzbogacamy miejsce
spotkań wzmacniamy
pokolenia i kapitał
społeczny
Fitness pod chmurami
Wykonanie pomostu oraz
montaż oświetlenia na
plaży wiejskiej
w Wejsunach
Modernizacja przystanku
autobusowego
w miejscowości Użranki
„Kącik rekreacyjno sportowy”
Zagospodarowanie terenu
przeznaczonego na
miejsce spotkań dzieci mini plac zabaw
Wzmacniamy miejsce
spotkań – scena na lato,
scena na lata
„Boisko wiejskie –
miejscem integracji
i rekreacji mieszkańców
sołectwa Kronowo”
„Utworzenie siłowni
zewnętrznej
w miejscowości Łaniewo”
Zielona Przystań
w Berkowie – etap II
Aktywna wieś – budowa
boiska do piłki siatkowej

10 000,00

Projekt nie uzyskał minimalnej
wymaganej liczby punktów, tj. 60.

7 034,33

Projekt nie uzyskał minimalnej
wymaganej liczby punktów, tj. 60.

10 000,00

Projekt nie uzyskał minimalnej
wymaganej liczby punktów, tj. 60.

9 800,00

Projekt oceniony pozytywnie. Brak
środków.

10 000,00

Projekt oceniony pozytywnie. Brak
środków.

10 000,00

Projekt oceniony pozytywnie. Brak
środków.

10 000,00

Projekt oceniony pozytywnie. Brak
środków.

10 000,00

Projekt oceniony pozytywnie. Brak
środków.

10 000,00

Projekt oceniony pozytywnie. Brak
środków.

8 798,30

Projekt oceniony pozytywnie. Brak
środków.

7 050,00

Projekt oceniony pozytywnie. Brak
środków.

10 000,00

Projekt oceniony pozytywnie. Brak
środków.

8 590,00

Projekt oceniony pozytywnie. Brak
środków.

10 000,00

Projekt oceniony pozytywnie. Brak
środków.

10 000,00

Projekt oceniony pozytywnie. Brak
środków.

9 800,00

Projekt oceniony pozytywnie. Brak
środków.

8 700,00

Projekt oceniony pozytywnie. Brak
środków.

5 600,00
6 217,40

Projekt oceniony pozytywnie. Brak
środków.
Projekt oceniony pozytywnie. Brak
środków.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr…………….
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia…........................2015 roku
Wzór umowy w ramach konkursu
pn.: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2015 roku
Umowa nr ………………………………..
zawarta w dniu ……………………2015 r. w Olsztynie,
pomiędzy:
Samorządem Województwa Warmińsko–Mazurskiego, ul Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w imieniu którego działają:
1. Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego,
2. Wioletta Śląska-Zyśk – Wicemarszałek Województwa Warmińsko–Mazurskiego,
zwanym dalej „Województwem”,
a:
Gminą …………………., adres: ……………………………, NIP: ……………………… reprezentowaną
przez:
……………………….. - …………………………………….
przy kontrasygnacie ……………………………………. – Skarbnika Gminy ………………….,
zwaną dalej „Beneficjentem”.
§1
1. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie
szczegółowo we wniosku pod nazwą:

przedsięwzięcia

inwestycyjnego

określonego

…………………………………………………………………………………………..
złoŜonego przez Beneficjenta w dniu ………………………. zgodnie z Regulaminem konkursu
pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2015 roku zatwierdzonym przez Zarząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizowanego w miejscowości ……………….. w terminie
do dnia 30 października 2015 roku.
2. Beneficjent zobowiązuje się wykonać przedsięwzięcie zgodnie z aktualnym wnioskiem
o dofinansowanie i zgodnie z Regulaminem konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”
w 2015 roku.
§2
1. Województwo zobowiązuje się do przekazania pomocy finansowej, zwanej w dalszej części
umowy „dotacją”, na realizację przedsięwzięcia w wysokości ..................... zł (brutto), słownie:
………………….. (brutto) w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy na rachunek bankowy
Beneficjenta o numerze: …………………………………………. prowadzony w …………..
2. Beneficjent oświadcza, Ŝe jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego
i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyŜej rachunku nie krócej niŜ do chwili dokonania
ostatecznych rozliczeń z Województwem, wynikających z umowy.
3. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją
uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową.
4. Beneficjent zobowiązany jest do wydatkowania dotacji wyłącznie na koszty powstałe nie wcześniej
niŜ od dnia podjęcia przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwały w sprawie
przyznania dofinansowania, tj. od dnia …….
5. Beneficjent jest zobowiązany do przyjęcia inwestycji powstałej w ramach przedsięwzięcia
do ewidencji środków trwałych i innych składników majątku, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§3
1. Beneficjent zobowiązany jest do złoŜenia sprawozdania z realizacji zadania w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie po zakończeniu zadania,
w ciągu 21 dni kalendarzowych od zakończenia zadania, jednak nie później niŜ 30 października
2015 roku. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu sprawozdania do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
1

2. Sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany
sporządzić na formularzu udostępnionym przez Województwo wraz z załącznikami określonymi w
tym formularzu. Sprawozdanie składa się z części merytorycznej i finansowej.
3. W części finansowej sprawozdania nie mogą być uwzględniane wydatki poniesione przed dniem
złoŜenia wniosku i wydatki poniesione po dniu 30 października 2015 r.
4. Beneficjent moŜe zostać wezwany do uzupełnienia sprawozdania z terminie określonym
w wezwaniu, nie krótszym jednak niŜ 3 dni robocze.
§4
1. Beneficjent realizując zadanie zobowiązuje się do informowania odbiorców o dofinansowaniu
zadania przez Województwo. Informacja, Ŝe zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu
finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego powinna się znaleźć we
wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach
publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
2. Beneficjent jest zobowiązany do zamontowania w miejscu realizacji przedsięwzięcia tablicy
®,
informacyjnej o wymiarach co najmniej 50 cm x 30 cm zawierającej Symbol WARMIA-MAZURY
logo Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur
i Powiśla miejscem, w którym warto Ŝyć…” oraz informację następującej treści: „Zadanie pod
nazwą ………………… zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.”. Koszt przygotowania i montaŜu tablicy jest kosztem Beneficjenta i jest
kosztem niekwalifikowalnym.
®
3. Zasady korzystania z Symbolu WARMIA-MAZURY określone są w Księdze Identyfikacji
Wizualnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego dostępnej na stronie www.warmia.mazury.pl.
4. Informację, Ŝe projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Województwa naleŜy
równieŜ zawrzeć na dokumentach księgowych, potwierdzających poniesione w ramach realizacji
przedsięwzięcia wydatki opatrując je stwierdzeniem: Zrealizowano w ramach projektu współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy
nr……… z dnia ………
5. Dla wydatków współfinansowanych ze środków otrzymanych od Województwa na dokumentach
księgowych, potwierdzających poniesienie tych wydatków naleŜy zawrzeć stwierdzenie:
Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie……….
§5
1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie
z celem na jaki je uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową.
2. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania środków pochodzących z dotacji z poszanowaniem
zasad gospodarności, celowości, legalności i rzetelności w sposób zapewniający jawność
i uczciwą konkurencję.
3. Do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, opłacane ze środków pochodzących
z dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn.zm.).
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z realizacją umowy powstałych z winy
Beneficjenta, Województwo ma prawo do rozwiązania umowy nawet w przypadku, gdy Beneficjent
podjął działania organizacyjne i poniósł wydatki związane z organizacją przedsięwzięcia.
§6
1. Województwo sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Beneficjenta.
2. Kontrola moŜe być przeprowadzona w toku realizacji zadania lub po jego zakończeniu.
3. W ramach kontroli o której mowa w ust. 1, upowaŜnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mogą badać dokumenty i inne nośniki
informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania,
oraz Ŝądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących realizacji przedsięwzięcia.
4. Beneficjent na Ŝądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty
i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez
kontrolującego.
5. Prawo kontroli przysługuje upowaŜnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarówno w siedzibie Beneficjenta, jak i w miejscu realizacji
przedsięwzięcia.
6. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Województwo poinformuje Beneficjenta,
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaŜe mu wnioski i zalecenia mające
na celu ich usunięcie.
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7. Beneficjent jest zobowiązany w terminie nie dłuŜszym niŜ 21 dni od dnia otrzymania wniosków
i zaleceń, o których mowa w ust. 6, do ich wykonania i powiadomienia o tym Województwo.
§7
1. Przekazane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany wykorzystać
nie później niŜ do dnia zakończenia realizacji projektu i nie później niŜ do dnia 30 października
2015 r. Niewykorzystaną kwotę dotacji Beneficjent jest zobowiązany zwrócić w terminie 14 dni
od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Województwa o numerze
78 1240 5598 1111 0010 3382 7095.
3. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 1, naliczane są
odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek
bankowy Województwa wskazany w ust. 2.
§8
1. Umowa moŜe być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia
okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemoŜliwiają wykonywanie
umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe oraz zwrot środków finansowych strony
określają w sporządzonym protokole. W sytuacji, gdy Województwo nie przekazało Beneficjentowi
środków finansowych, wypłata jest wstrzymywana i protokół nie musi być sporządzany.
3. Umowa moŜe być rozwiązana przez Województwo ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) wykorzystania udzielonej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem,
b) nieterminowego oraz nienaleŜytego wykonania umowy,
c) jeŜeli Beneficjent odmówi poddaniu się kontroli w terminie określonym przez Województwo lub
nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
d) niezłoŜenia przez Beneficjenta sprawozdania w terminie i na zasadach określonych
w niniejszej umowie,
e) Beneficjent realizuje lub zrealizował przedsięwzięcie niezgodnie z Regulaminem konkursu pn.
„Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2015 roku lub niezgodnie z umową.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Beneficjent zobowiązany jest przesłać pisemne wyjaśnienie
dotyczące rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia.

§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz zmiany we wniosku, o którym mowa w § 1, wymagają
formy pisemnej pod rygorem niewaŜności z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3. Wprowadzane zmiany nie
mogą naruszać uwarunkowań dofinansowania określonych w Regulaminie konkursu pn. „Aktywna
Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2015 roku.
2. Zmiany we wniosku, o którym mowa w § 1, niemające wpływu na treść umowy i zaakceptowane
przez Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nie wymagają sporządzenia aneksu.
3. Zmiany we wniosku, o którym mowa w § 1, polegające na:
a. przesunięciach kosztów wskazanych w tabeli nr 10. BudŜet przedsięwzięcia pomiędzy
pozycjami określającymi rodzaj kosztów o nie więcej niŜ 20%, o ile nie zwiększa się wartość
pozycji „z tego planowane do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł)” w wierszu „RAZEM”,
b. zmniejszeniu części lub wszystkich kosztów wskazanych w tabeli nr 10. BudŜet
przedsięwzięcia, podczas gdy Ŝadna z pozycji kosztów nie zwiększa swojej wartości o nie
więcej niŜ 20% oraz nie zwiększa się wartość pozycji „z tego planowane do pokrycia
z wnioskowanej dotacji (w zł)” w wierszu „RAZEM”,
c. aktualizacji w kolumnie „Kalkulacja (określenie ilości i jednostki miary)” w tabeli nr 10. BudŜet
przedsięwzięcia,
d. zwiększeniu wkładu własnego gminy, o ile wkład własny niefinansowy po zmianie stanowi nie
więcej niŜ 50% wkładu własnego gminy,
e. zwiększeniu kwoty środków pozyskanych przez gminę w ramach wkładu własnego,
f. zmianie źródła finansowania danego wydatku, o ile nie zmniejsza się łączna wartość środków
własnych gminy i środków pozyskanych przez gminę przeznaczonych na realizację
przedsięwzięcia oraz wkład własny niefinansowy po zmianie stanowi nie więcej niŜ 50%
wkładu własnego gminy,
g. zmniejszeniu wartości dotacji planowanej do wykorzystania, w związku ze zmniejszeniem
łącznej kwoty wydatków, pod warunkiem, Ŝe wartość całkowita projektu po zmianie nie jest
mniejsza niŜ 8 000 zł,
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h. modyfikacji proporcji wkładu własnego i dotacji, pod warunkiem Ŝe po zmianie wkład własny
stanowi co najmniej 30% wartości całkowitej projektu i nie więcej niŜ 50% tego wkładu jest
wnoszone w formie niefinansowej oraz dotacja stanowi nie więcej niŜ 70% wartości całkowitej
projektu i jej wartość nie ulega zwiększeniu,
i. przesunięciach terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych działań
w projekcie, o ile nie narusza to regulaminu konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur
i Powiśla” w 2015 roku,
nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy ani akceptacji Dyrektora Departamentu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
§ 10
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).
§ 11
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą
starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany
pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa.
§ 12
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla kaŜdej ze Stron.

Województwo

Beneficjent
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